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Förslag till reviderade stadgar

Ärendebeskrivning
Förslag till revidering av stadgar jämte motionerna 400-413
Beredning
Förbundsstyrelsen har genomfört en översyn av stadgarna i
enlighet med ett kongressbeslut 2012. Översynen gäller såväl
förbundsstadgarna som normalstadgar för distrikt och föreningar. I
samband med det har förbundsstyrelsen även behandlat förslag
från den organisationsutredning som genomfördes under
innevarande kongressperiod.
I förbundsstyrelsens förslag till revidering av förbundsstadgarna
föreslås att förbundsstyrelsen inom sig ska utse en vice
förbundsordförande senast sex månader efter att kongressen har
valt ny styrelse.
I förslaget till revidering av normalstadgarna för distrikt, finns en ny
punktsats i första paragrafen om distriktens uppdrag – att de ska
stödja föreningar som överväger att bli vilande eller att upplösas.
Här finns också en ny paragraf om firmateckning samt en reglering
av förfarandet med fullmakt vid årsmöten.
I förbundsstyrelsens förslag till revidering av normalstadgarna för
föreningar, föreslås att en HRF-förening även ska kunna bildas av
medlemmar som delar intressen som kultur eller idrott. Här finns
också ett förslag som innebär att föreningsårsmötet kan välja en
styrelse som består av minst tre ledamöter, utan krav på att
årsmötet måste utse en ordförande och en kassör. Vidare finns en
ny paragraf om firmateckning samt en reglering av förfarandet
med fullmakt vid årsmöten. Till slut föreslår förbundsstyrelsen att
styrelsen i en förening som överväger att bli vilande eller upplösas,
först ska kontakta distriktsstyrelsen för att samråda om
möjligheterna till fortsatt verksamhet.
Motion 400 handlar om HRF:s ändamålsparagraf och
intressegruppsverksamhet. Motion 401 handlar om
direktmedlemskap/stödmedlemskap. Motionerna 402, 403, 404,
405 och 406 berör på olika sätt kongressen. Motion 407 handlar
om intressegruppsverksamhet och en punktsats i första
paragrafen om distriktens uppdrag. Motion 408 föreslår en ny
punktsats i uppdragsparagrafen om styrelseutbildning för

Hörselskadades Riksförbund

2(3)
Kongress 2016
Dagordningspunkt 10

föreningarna. Motion 409 föreslår att det är distriktens och
föreningarnas årsmöten som ska utse styrelsesekreterare. Motion
410 handlar om föreningsbildning. Motionerna 411 och 412
handlar om förtroendeuppdrag inom föreningsstyrelser. Slutligen
handlar motion 413 om medlemmars tillhörighet efter förenings
upplösning.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion 400
att avslå motion 401
att anse motion 402 besvarad
att anse motion 403 besvarad
att bifalla motion 404, med förbundsstyrelsens förslag till följande
text under paragraf 5.7 ”Motioner”:
”Motioner avsedda att behandlas av kongressen ska sändas
till förbundet senast sex månader före kongressen.
Motioner kan väckas av medlem, direktmedlem och förening.
Motioner som väcks av medlem i förening kan sändas direkt
till förbundet eller behandlas av föreningsstyrelsen, som då
antingen kan anta motionen som sin egen eller avslå den.
Motionsrätt tillkommer även distriktsstyrelse.”
att bifalla motion 405
att avslå motion 406
att avslå motion 407
att avslå motion 408
att avslå motion 409
att avslå första att-satsen i motion 410
att avslå andra att-satsen i motion 410
att andra meningen i stadgeförslagets paragraf F2.1 får följande
lydelse: ”En HRF-förening kan också bildas av medlemmar på
kommun- eller länsnivå, som delar intresse utifrån
medlemskategori, till exempel Menières sjukdom eller att vara
föräldrar till hörselskadade barn, eller annat intresse såsom
kultur och idrott.”
att avslå motion 411
att bifalla motion 412, med tillägget att stadgarna, paragraf F5.2
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får följande lydelse: ”Föreningsstyrelsen ska bestå av minst
tre ledamöter. Med fördel utses en ordförande och en kassör.
Dessa väljs vid föreningens årsmöte eller, om årsmötet så
beslutar, kan styrelsen inom sig utse ordförande och kassör”.
att avslå motion 413

Bilagor
Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar
Motionerna 400-411 med förbundsstyrelsens yttranden

